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“Wat ons drijft, is dat we echt iets kunnen 

betekenen in het leven van onze huurders 

en de gemeenschap. We geven onze klan-

ten letterlijk een thuis. Maar ook figuurlijk 

geven we thuis. Bij vragen, ideeën en 

problemen zijn we er voor onze huurders, 

partners en collega’s.”

Thuisgeven

Huurt u alleen of met z’n tweeën een 
grote sociale eengezinswoning van 
een woningcorporatie aangesloten bij 
SVNK? Dan kunt u met voorrang reage-
ren op een beter passende huurwoning 
in de regio Alkmaar, zoals bijvoorbeeld 
een gelijkvloers nieuwbouwapparte-
ment. Doorstroomvoorrang noemen wij 
dat. Door te verhuizen woont u zelf com-
fortabeler en kan een gezin uw grotere 
woning huren.

Jeannette Fornerod, manager Klant & 
Markt bij Kennemer Wonen, begrijpt heel 
goed dat het voor senioren niet vanzelf-
sprekend is om weg te gaan uit het huis 
waar ze vaak al hun hele leven wonen en 
veel herinneringen hebben liggen. “Het 
grote misverstand is dat mensen alleen 
denken aan de hogere huurprijs als ze klei-
ner gaan wonen. ‘Dat is te duur’, denken 
ze dan. Wat vaak vergeten wordt, is dat de 
huurprijs wellicht hoger ligt, maar dat de 
totale maandlasten flink kunnen dalen. Bij-
voorbeeld omdat de energierekening fors 
omlaag gaat in een nieuwbouwapparte-
ment en omdat het appartement minder 
oppervlakte heeft om te verwarmen.’’

Veel comfortabeler wonen
Maar het allerbelangrijkste verhuisargument 

is dat ouderen comfortabeler kunnen wo-
nen in een gelijkvloers appartement. “Als se-
nioren in hun oude woning merken dat het 
echt niet meer gaat met trappen lopen, is 
het vaak te laat. Dan is het hopen dat ze in 
aanmerking komen voor een gelijkvloerse  
huurwoning of medische urgentie krijgen, 
maar dat is geen garantie. Daarom is het be-
ter om zo’n verhuizing te regelen als u alles 
zelf nog in de hand hebt.’’

Hoe komt u in aanmerking?
De gemiddelde wachttijd voor een woning is 
8 jaar, dus is het in elk geval van belang om 

ook ingeschreven te staan als woningzoeken-
de bij SVNK als u al een woning huurt en nog 
niet van plan bent om te verhuizen, adviseert 
Jeannette. “Wie als woningzoekende in aan-
merking wil komen voor de doorstroomvoor-
rang gaat naar de website van SVNK, zoekt 
op doorstroomvoorrang en vraagt deze di-
gitaal aan. Er is een aantal voorwaarden, die 
gaan onder andere over uw huidige woning 
en de samenstelling van uw huishouden. Als 
u gebruik mag maken van de regeling, kunt 
u bij bepaalde woningen met voorrang rea-
geren. In elke advertentie staat duidelijk aan-
gegeven of de doorstroomvoorrang van toe-

Waarom verhuizen naar een kleinere woning soms beter is

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Het is het gesprek van de dag: de stijgen-
de energiekosten en bewoners die zich  
zorgen maken of ze de energiereke-
ning aankomende winter nog wel kunnen  
betalen. Door de inflatie is het dagelijks  
leven voor iedereen flink duurder geworden. 
De koopkracht is voor iedere inwoner van  
Nederland flink gedaald. 

Wat kunt u doen om te besparen? Wij 
hebben een aantal tips verzameld.

Energietoeslag
Heeft u een inkomen op of net boven het 
sociaal minimum? Dan heeft u mogelijk 
recht op een (extra) éénmalige energietoe-
slag. De energietoeslag is in juli 2022 door 
het kabinet verhoogd van € 800,00 naar  
€ 1.300,00.  Als u de eerste uitkering al 
heeft ontvangen, dan hoeft u niets te doen 
en ontvangt u ook de aanvullende uitkering 
wanneer u hiervoor in aanmerking komt. 
Heeft u de uitkering niet ontvangen en 
denkt u hier recht op te hebben? Kijk dan 
op de website van uw gemeente, of van 
Haltewerk als u in Alkmaar woont. 

Tips om energie te besparen 
Op de website www.mileucentraal.nl en  
zetookdeknopom.nl staan veel manie-
ren beschreven om zuiniger met ener-
gie om te gaan. Ook op onze website  

www.kennemerwonen.nl/energiebesparen 
hebben we tips verzameld om energie te 
besparen. 

Jaarafrekening energieleverancier
De overheid heeft in juli 2022 het btw-tarief 
op energie verlaagd van 21 procent naar 
9 procent. Hoe verleidelijk het ook is: ver-
laag uw maandbedrag niet! U bouwt zo een 
buffer op om de gestegen energieprijzen 
op uw jaarafrekening te compenseren. Ver-
wacht u betalingsproblemen? Neem dan op 
tijd contact op met uw energieleverancier 
om samen naar een oplossing te zoeken.

Heeft u geldzorgen? Blijf er niet mee zitten!
Voor sommigen van ons bieden de advie-
zen niet genoeg hulp om de vaste lasten 
te kunnen blijven betalen.  Neem in dat  
geval contact op met één van onze mede-
werkers. Voor hulp bij geldzorgen kunt u in 
de gemeente Alkmaar terecht bij Haltewerk 
en binnen de BUCH-gemeenten bij het So-
ciaal Team van uw betreffende gemeente.

Betaalbaarheid

passing is. Dat is bij gemiddeld 25% van de 
woningen. Kennemer Wonen kan helpen bij 
het aanvragen van de doorstroomvoorrang.’’

Welke nieuwbouwprojecten zijn er?
In 2023 worden zo’n 140 nieuwe woningen 
opgeleverd. Begin volgend jaar worden bij-
voorbeeld aan de Maas- en Waalstraat in 
Alkmaar 20 levensloopbestendige woningen 
opgeleverd. Het project bestaat uit veertien 
tweekamerwoningen en zes driekamerwo-
ningen, allen op de begane grond. Na de zo-
mer van 2023 komen op het terrein van Duin 
& Bosch in Castricum 48 sociale huurapparte-
menten beschikbaar en bij de entree naar de 
nieuw gebouwde wijk Vroonermeer Noord in 
Alkmaar worden nog eens 18 appartemen-
ten gerealiseerd. Meer informatie en ande-
re nieuwbouwprojecten zijn te vinden op  
www.kennemerwonen.nl/ik-zoek/projecten. 
De woningen worden enkele maanden voor 
de oplevering geadverteerd via SVNK.

Met de winter voor de deur moet u er 
op kunnen vertrouwen dat uw cv-ketel 
het goed doet. Daarom is het verstandig 
voordat u de cv volop gaat gebruiken de  
ketel op een aantal punten te controleren. 
Zo kan bijvoorbeeld de sifon, die onder de 
cv-ketel zit, verstopt zijn. Hierdoor kan er 
lekkage ontstaan en loopt u risico op  wa-

terschade. Wij adviseren u dan ook om de 
sifon schoon te maken. Daarnaast zijn er 
nog twee aandachtspunten voor een goe-
de werking van uw cv. Namelijk het ont-
luchten en bijvullen van de cv-ketel. Op 
onze website www.kennemerwonen.nl 
staat stap voor stap beschreven hoe u dit 
zelf kunt doen. 

Tip: controleer uw cv-ketel 
voor de winter

Duurzaamheid

Gestegen energiekosten en gedaalde 
koopkracht; tips en advies

De zomer is inmiddels weer voorbij en 
de eerste herfstachtige dagen hebben 
zich al laten zien. Met het aantreden van 
de herfst en kouder wordende dagen, 
treedt tegelijkertijd voor velen van u een  
periode aan van zorgen. Door de alsmaar 
stijgende energieprijzen, duurder worden-
de boodschappen en stijgende lasten,  
vragen steeds meer mensen zich af of zij 
hun woonlasten en vooral energierekening 
nog wel kunnen blijven betalen. Dat begrij-
pen wij maar al te goed. Tijdens Prinsjes-
dag zijn enkele maatregelen aangekondigd 
die de koopkracht enigszins moeten com-
penseren vanaf 2023, waaronder een aantal  
gerelateerd aan huur en energie in het bij-
zonder. In deze pagina vindt u een artikel 
met enkele praktische tips en de oproep 
om zeker aan de bel te trekken wanneer 
u in de problemen komt voor het betalen 
van uw maandlasten. Onze collega’s den-
ken graag met u mee om te zoeken naar  
oplossingen.

De woningnood is nog steeds hoog.  
Kennemer Wonen zoekt continue naar 
mogelijkheden om meer betaalbare wo-
ningen te kunnen bouwen of toe te voe-
gen aan haar woningvoorraad. We gingen 
samen met enkele collega’s en samen-
werkingspartners inspiratie ophalen in  
Amsterdam Noord over het samenwonen 
met verschillende groepen. Voor onze uit-
daging om ‘voor iedereen een thuis’ te bie-
den. Hier leest u meer over in deze uitga-

ve. Een vruchtbare dag waar contacten zijn 
versterkt en veel kennis en ervaring is ge-
deeld. Wij blijven in gesprek om ons doel 
van minimaal 30% sociale huur in samen-
werking te kunnen behalen en de noodzaak 
hiervan te benadrukken. Kortom, genoeg  
uitdagingen voor Kennemer Wonen en 
voor u als huurder als we kijken naar de toe-
komst. Voor nu wens ik u veel leesplezier.

Krista Walter,
directeur-bestuurder

Column

Krista Walter

De vraag naar (flex)woningen is enorm, 
al dan niet in combinatie met een  
zorgvraag voor groepen bewoners. 
Om inspiratie op te doen en kennis te  
delen over ‘gemengd wonen’ organi-
seerde Kennemer Wonen op woens-
dag 21 september een werkbezoek aan  
Amsterdam Noord. Samen met een  
afvaardiging uit onze gemeen-
ten waaronder wethouders en amb-
telijke ondersteuning, leden van 
de Raad van Commissarissen, ver-
tegenwoordigers van onze huur-
derskoepel en enkele collega’s,  
werden twee woonprojecten bezocht.

Woonproject Buiksloterham van Stichting 
Philadelphia Zorg / De Alliantie
Binnen dit project wonen reguliere huurders 
samen in een pand met mensen met een 
licht verstandelijke beperking. Het doel is 
om een gemeenschap te creëren waar men  
elkaar helpt. Dit wordt gestimuleerd door  
gezamenlijke ruimtes om de was te doen, 
een fietsenmakerij met dagbesteding en 
ruimtes voor ontmoeting en ‘gewoon’ koffie-
drinken. Met begeleiding vanuit Philadelphia 
Zorg, maar vanuit intrinsieke en persoonlij-
ke motivatie vanuit de bewoners. Met deze 
manier van samenwonen, dragen zij bij aan 
‘het versterken van het sociale weefsel in de 

wijk’, zoals Philadelphia Zorg het zelf zegt. 
Niet door probleemgericht te kijken, maar 
naar de kwaliteiten van bewoners; waar ben 
je goed in of welke bijdrage kun jij leveren 
aan je medebewoners en de buurt?

Startblok Elzenhage van Eigen Haard en 
De Key
Binnen dit project wonen 540 jongeren en 
jonge statushouders samen in één grote ge-
meenschap. Mooi om te zien hoe er in korte 
tijd woningen zijn gerealiseerd voor jongeren 
en jonge statushouders, die elkaar op weg 
helpen en versterken binnen de gemeen-
schap. Ook hier geldt dat de bewoners zich 

op voorhand committeren aan hun deelna-
me binnen de gemeenschap en gemotiveerd 
zijn om hier ‘samen’ te wonen en iets voor el-
kaar te betekenen. Tijdens bijeenkomsten in 
het buurthuis, het ontmoeten in de wandel-
gangen of activiteiten in de wijk.
Voor Kennemer Wonen en haar samenwer-
kingspartners erg interessant om te zien 
en horen hoe beide projecten zijn opge-
zet en hoe dit nu wordt ervaren. Met o.a. 
de ervaringen vanuit dit werkbezoek, wil  
Kennemer Wonen samen met haar huurders-
organisatie, gemeenten en zorginstellingen 
onderzoeken of vergelijkbare initiatieven 
binnen onze regio zijn te realiseren.

Beschikbaarheid

Ventileren is goed voor uw woning, uw porte-
monnee en voor uw gezondheid. Vervuilde  
lucht in huis kan allergieën en luchtwegpro-
blemen verergeren. Als er niet goed wordt 
geventileerd, kunnen er schimmels ont-
staan door de hoge luchtvochtigheid. Bij-
voorbeeld op de muren en plafonds van de 
badkamer, maar ook in de hoeken van de 
woonkamer en het plafond in de slaapka-
mer. Vochtige lucht in huis heeft meer tijd 
nodig om op te warmen waardoor stook-
kosten kunnen oplopen.

De beste manier om de lucht in huis gezond 
te houden is dag en nacht ventileren, in alle 
jaargetijden maar zeker in de winter! Tips 
om de lucht schoon te houden:
-  Klepraampjes of ventilatieroosters open-

zetten. 
-  Zet meubilair niet tegen de (buiten)muur 

aan maar zorg voor een kleine tussen-
ruimte, zodat er voldoende luchtcirculatie 
kan plaatsvinden.

-  Zet de verwarming af en toe op 21°C. 
Vocht is dan goed op te nemen maar ook 
weg te ventileren. (Ventilatie kost wel wat 
energie maar is geen verspilling: droge 
lucht is beter te verwarmen.)

-  Ventileer extra op piekmomenten zoals 
bij het koken, douchen of als er veel men-
sen in uw woning zijn of na het slapen.

-  Is er een mechanische ventilatie aanwe-
zig? Zet deze dan op de hoogste stand 
tot een half uur na het douchen of koken.

-  Hang natte was niet binnen om te dro-
gen.

Wilt u meer tips over ventileren of hoe u 
schimmel kunt voorkomen? Kijk op onze 
website voor tips of download de brochure 
Schimmel voorkomen en verwijderen.

Duurzaamheid

Ventileren is gezond 
en bespaart energie!Werkbezoek aan initiatieven voor gemengd wonen in Amsterdam Noord

Thea Rosier (huurder van Kennemer Wonen) en Jeannette Fornerod (manager Klant & Markt 
van Kennemer Wonen).


